PROFILI I KOMPANISË
COMPANY PROFILE

RRETH NESH
ABOUT US

Elen është kompani e specializuar në ofrimin e shërbimeve të
projektimit, instalimit të sistemeve elektro-energjetike, këshillimeve
teknike dhe zgjidhje në efiçiencë të energjisë.

Elen is a company specializing in providing design services,
power system installations, technical advice and solutions in
energy efficiency.

Si një lider i njohur prej vitesh në Kosovë, tashmë synojmë të
shtrijmë aktivitetin tonë edhe në rajon. Duke përdorur dhe vlerësuar
zgjidhjet teknologjike më të fundit të ofruara nga partnerët tanë, Elen
po pasuron dhe thjeshtëson format dhe mundësitë e bartjes së
energjisë elektrike në mënyrë që ajo të përdoret kudo dhe në çdo
kohë në mënyrë sa më efiçiente.

As a recognized leader for years in Kosovo, now we intend to
expand our activities in the region. Using and evaluating the
latest technological solutions offered by our partners, Elen is
enriching and simplifying forms and possibilities of transmission
of electricity so that it can be used anywhere and at any time in
the most efficient way.

MISIONI YNË
Të punojmë në bazë të standardeve më të larta të etikës së biznesit
dhe të krijojmë vlera prej të cilave klientët tanë ndihen të sigurt në
investimet e tyre.

OUR MISSION
To work under the highest standards of business ethics and
create value from which our customers feel secure in their
investments.

VIZIONI YNË

OUR VISION

Të zhvillohemi - Të jemi ndërmarrja lider në ofrimin e produkteve
dhe shërbimeve në fushën e elektro-energjetikës dhe energjisë së
ripërtëritëshme.

To develop – to be the leader in providing products and services
in the field of power system and renewable energy.

Sukseset e përbashkëta janë
karakterizuar si rezultat i
komunikimit të interesave,
angazhimit, frymës së dialogut
konstruktiv dhe vlerave të
përbashkëta. Ne mbështesim të
menduarit dhe të vepruarit
sipërmarrës duke bërë që kompania
jonë të jetë pjesë e ekosistemit, duke
ndihmuar këtë sistem të vlerave të
ketë të ardhme më të mirë dhe të
qëndrueshme.

“Ashtu si çdo sipërmarrës i mirë,
edhe ne jemi të përkushtuar për një
rrugëtim afatgjatë"

Avni Syla

Partner Menaxhues
Managing Partner

“Like any good entrepreneur,
we are committed in the long term”

“Me këmbënguljen tonë ne tejkalojmë
situatat e vështira"

Elen është shumë e përkushtuar që së
bashku me partner, klient dhe akterë
të tjerë në biznes dhe ekonomi të
bëjmë një ambient më të mirë për
zhvillim afatgjatë.

Afrim Syla

The common successes are
characterized as a result of
communication of the interest, spirit of
constructive dialogue and common
values. We support entrepreneurial
thinking and acting, making our
company to be part of the ecosystem,
helping this system of values to have a
better and stable future.
Elen is committed that together with
partners, customers, and others in
business and economy to make a
better environment for sustainable
development.

Partner Menaxhues
Managing Partner

“Our persistence makes us to overcome
difficult situations”

“Ne qendrojmë përball jush me emrin me
personalitetin me kapitalin tonë”

Lulzim Syla

Partner Menaxhues
Managing Partner

“We stand by with our name,
with our personal capital and with our attitude"

Vlerat

Values

Vlerat tona janë udhëzimet
e bashkëpunimit me ju

Our values are guidelines
of cooperation with you

Vizioni
- Të vendosur për zhvillim të mëtutjeshëm
- Kontrolli i shpenzimeve dhe optimizim i proceseve
- Zhvillim i perspektivave të rritjes

Përkushtimi
- Të angazhuar me përkushtim
- Të hapur për rrugë të reja
- Të zgjidhim situatat sfiduese

Foresighted
- Align to future development
- Check cost and process optimization
- Develop growth prospects

Persevering
- Engaged with perseverance
- Open to new ways
- Solve challenging situations

Qëndrimi
- Krijim i vlerave afatgjata
- Nuk kemi synime afatshkurta
- Punonjësit, produktet dhe shërbimet në rend të parë

Drejtimi
- Komunikim i sinqertë
- Ndërtim i besimit dhe bashkëpunim i ngushtë profesional
- Së bashku të kontribujmë për suksesin

Solid
-Create long-term value
-No short term profit optimization
-Employees, products and services in the first place

Straight
- Honest communication
- Build trust and professional close
- Together to participate in success

PRODUKTET DHE
SHËRBIMET TONA

PRODUCTS AND
OUR SERVICES

Ne ofrojmë një gamë të gjerë produktesh dhe shërbimeve të
inxhinierisë elektrike, elektronike & TI dhe të energjisë së
ripërtëritëshme ku më kryesoret po i veçojmë:

INSTALIME
ELEKTRIKE

SISTEMET
E SIGURISË

BMS &
SMART HOME

SISTEMET E
RRJETAVE TV/LAN

ENERGJI TË
RIPËRTËRITËSHME

ZGJIDHJE PËR
NDRIÇIMIN

We offer a wide range of products and services
Electrical engineering, electronics & IT and renewable energy
where the most important are:

ENERGJETIKA

POWER SYSTEM

Energjetika është një segment që ka qenë në interesat e
tregut dhe është trajtuar që nga themelimi i Elen.

Power System is a segment that has been in the interests of the
market and has been treated since the establishment of Elen.

Elen ka pasur një rol të madh në ndërtimin e vendit duke
implementuar projekte të ndryshme në lëmin e energjetikës.

Elen has had a major role in building the country by implementing
various projects in the field of energy.

Në fushën e energjetikes ofrojmë këto produkte dhe shërbime:

In the field of power systems we offer the following products and services:

- Instalime elektrike në Hidrocentrale

- Hydro power plant installations

- Instalime elektrike në Termocentrale

- Thermal power plant installations

- Linja ajrore të tensionit të lartë dhe të ultë

- High-Voltage Overhead lines and Low-Voltage Overhead lines

- Linja tokësore të tensionit të lartë dhe të ulët

- High-Voltage Underground cables and Low Voltage Underground cables

- Trafostacione dhe Transformator

- Substations and transformers

- Gjenerator dhe Elektromotor

- Generator and electromotors

- Transformator matës te rrymës

- Current transformers

- Transformator matës të tensionit

- Voltage transformers

- Kompensator të energjisë reaktive

- Reactive Power Compensators

- Ndërprerës të fuqisë

- Circuit breakers

- Ndarës të tensionit

- Voltage Divider

- Shtylla elektrike

- Utility pole

- Kabllo elektrik

- Electrical cables

INSTALIMET
ELEKTRIKE

ELECTRICAL
INSTALLATIONS

Elen ka projektuar dhe instaluar një gamë të gjerë të
instalimeve elektrike. Ne kemi marrë përsipër projekte
për një shumëllojshmëri të gjerë të klientëve duke
përfshirë: bizneset, organizatat qeveritare dhe individëve
privat. Gama jonë e shërbimeve elektrike përfshinë:

Elen has designed and installed a wide range of
electrical installations. We undertake projects for a
wide variety of clients including: businesses,
government organizations and private individuals.
Our range of electrical services includes:

- Të gjitha instalimet elektrike që ndërlidhen me natyrën e objektit

- All electrical installations related to the nature of the object

- Dizajnin & verifikimin e instalimit elektrik

- Design & verification of electrical installations

- Të gjitha kërkesat që lidhen me ndriçim dhe furnizim me energji

- All applications related to lighting and power supplies

- Sistemet e ndriçimit emergjent

- Emergency Lighting Systems

- Ndriçime publike

- Public lighting

- Kabllimin dhe instalimin e pajisjeve për transmetimin e të
dhënave

- Wiring and installation of equipment for the transmission of
data

- Sistemet e alarmeve kundër zjarrit

- Fire alarm systems

- Sistemet e sigurisë

- Security systems

- Tokëzimin dhe mbrojtjen nga rrufeja

- Earthing and lightning protection systems

- Instalimin e transformatorëve së bashku me kthinat
e T.M dhe T.U

- The installation of transformers together with MV and LV
cubicles

- Mirëmbajtjen dhe servisimin e pajisjeve dhe komplet sistemit.

- Maintenance and servicing of equipment and complete systems

- Inspektimin final nga ekipi i inxhinierëve.

- The final inspection by a team of engineers

Ne jemi të përkushtuar që punët t`i kryejmë sipas standardeve më
të larta të cilësisë, sigurisë dhe mbrojtjes së ambientit.

We are committed to work and perform according to the highest
standards of quality, safety and environmental protection.

AUTOMATIKA

AUTOMATICS

Sisteme Automatike - BMS

Automatic Systems - BMS

Në bashkëpunim të vazhdueshëm me partnerët tanë ne ofrojmë shërbime
për të furnizuar dhe instaluar sistemin e menaxhimit inteligjent (IBMS) në
ndërtesa, komponentët e të cilit janë projektuar dhe zhvilluar me
teknologjinë e fundit. IBMS-i integron funksionet e menaxhimit të ndërtesave,
menaxhimin e komunikimit dhe menaxhimin e biznesit për të siguruar një
bazë të dhënash të përbashkëta me qasje dhe shpejtësi të lartë për
vendimmarrje efikase duke e bërë kështu një mjedis të biznesit sa më
modern.

In continuous cooperation with our partners we offer services to supply and
install intelligent management systems (IBMS) in buildings, whose
components are designed and developed with the latest technologies. IBMSintegrates building management functions, communication management and
business management to provide a common database with high-speed
access and to efficient decision making the business environment as more
modern.

Sistemi IBMS përfshin kontrollimin dhe monitorimin e këtyre nënsistemeve
të mëdha:
- Automatizimi i dhomave/zyrave (Kontrolli i ndriçimit dhe mbrojta nga Dielli)
- Kontrolli i qasjes dhe sistemi i monitorimit
- Menaxhimi i parkingjeve
- Kontrolli i alarmeve të zjarrit/vjedhjes
- Menaxhimi i ngrohjes dhe kondicionimit të ajrit
- Kontrolli i ashensorëve, etj.

IBMS system includes control and monitoring of these under major systems:
- Automation of rooms / offices (control of lighting and protection from the
Sun)
- Access control and monitoring systems
- Management of parking
- Fire Alarm Control / theft
- Management of heating and air condition
- Control of elevators, etc.

ELEKTRONIKA & TI

ELECTRONICS & IT

Sisteme LAN/Tel

LAN/Tel System

Në bashkëpunim të vazhdueshëm me partnerët tanë ne ofrojmë shërbime
furnizimi dhe instalimi të centraleve automatike, në princip të komutimit
digjital dhe transmetimit të dhënave në përputhje me standardet dhe
certifikimet evropiane.

In continuous cooperation with our partners we provide supply and installation
of automatic plants, in principle, digital switching and transmission of data in
accordance with European standards and certifications.

Gjithashtu ofrojmë sisteme që përkrahin transmetimin analog dhe digjital të
dhënave për rrjetën e telefonisë dhe asaj kompjuterike nëpër të njëjtën
platformë kabllovike.
Ne furnizojmë dhe përgatisim infrastrukturën kabllore të sistemit LAN, TEL
dhe të sistemit të përbashkët TV antenave për pranimin e programeve
satelitore dhe tokësorë.

We also provide systems that support analog and digital transmission of data
on telephonic and computer networks through the same cable platform.
We furnish and prepare LAN cable system's infrastructure, TEL and shared
TV antenna systems for receiving satellite and terrestrial programs.

ENERGJIA E
RIPËRTËRITËSHME
& RUAJTJA E ENERGJISË

RENEWABLE
& ENERGY STORAGE

Elen me theks të veçantë është e përkushtuar për zhvillimin e
sistemeve fotovoltaike, termike, pompave termike duke
ndjekur trendet botërore në këto fusha. Në vitet e fundit kemi
pasur ngritje dinamike, duke i ofruar tregut të Kosovës
zgjidhje të aryeshme ekonomike.

Elen is devoted with special emphasis to the development of
photovoltaic systems, thermal, heat pumps following world
trends in these areas. In recent years we have had dynamic
increase, by offering Kosovo economically reasonable
solutions.

Ne kemi implementuar dhjetëra projekte në këto fusha edhe si rezultat i
granteve qeveritare për zhvillim të sektorit të bujqësisë në mbarë Kosovën. Nëse
planifikoni të instaloni ndonjërën nga sistemet e cekura më lartë, ne ju ofrojmë
një gamë të plotë të shërbimeve si:
- Vizita dhe vlerësimi teknik i lokacionit
- Përcaktimi i sipërfaqeve të duhura dhe metodën e instalimit
- Instalimi i sistemit fotovoltaik për akumulim të energjisë elektrike dhe
- Instalimi i sistemit termik për ngrohje të ujit

We have had the opportunity to implement tens of projects in these areas as a
result of government grants for the development of the agricultural sector
throughout Kosovo. If you plan to install any of the above systems, we offer the
following full range of services:
- Site-visit and technical assessment
- Determination of appropriate surfaces and the installation methods
- Installation of photovoltaic systems for electricity storage and
- Installation of thermal systems for heating water
- Installation of heat pumps

- Instalimi i sistemit të pompave termike
Të gjitha pajisjet që ne i ofrojmë kanë certifikatat e nevojshme sipas standardeve
europiane dhe udhëzimi teknik ipet në çdo projekt të realizuar. Produktet dhe
shërbimet tona për çdo sistem të burimeve të ripërtëritëshme janë të cilësisë më
të mirë e me çmime shumë konkurruese. Ne gjithashtu jemi anëtarë të rrjetit për
trajnime të instaluesëve të kualifikuar PROINSO, si dhe anëtarë të shoqatës për
energji të ripërtëritëshme SHERK.
Për shumicën e bizneseve, arsyeja kryesore për të kursyer energjinë është ajo
financiare. Por, ekzistojnë edhe shumë arsye të tjera që pronarët duhet t`i marrin
parasysh për të qenë më efiçient, duke përfshirë edhe mbrojtjen e mjedisit.
Bizneset duhet të jenë të ndërgjegjshme që kanë edhe përgjegjësi sociale karshi
mjedisit dhe publikut.
Kursimi i energjisë dhe përdorimi i saj është përgjegjësi e secilit prej nesh. Prandaj
konsumi drejtëpërdrejtë përmirëson efiçiencën dhe rentabilitetin e ndërmarrjeve,
industrisë dhe institucioneve publike. Kursimi i energjisë nuk nënkupton uljen e
efikasitetit të proceseve të biznesit apo uljen e standardit të jetesës, por si një
investim në performancë më të mirë dhe një mjedis më të pastër.
Elen ka përvojë, njohuri dhe kalkulator të duhur në këtë fushë për të ju ndihmuar
me sukses me dispozitat ligjore dhe përdorimin efiçientë të ndriçimit të brendshëm
dhe të jashtëm.

All devices that we offer have certificates required by European standards and
technical guidance is given in every project carried out. To products and services for
every system of our renewable resources are the best quality at very competitive
prices. We also are members of the network for training of qualified installers,
PROINSO and members of the association for renewable energy SHERK.
For most businesses, the main reason is financial saving energy. But there are
many other reasons that owners should consider to be more efficient, including
environmental protection. Businesses should be aware for the responsibility
towards the social environment and the public.
Saving energy and using it is the responsibility of each of us. Therefore direct
consumption improves efficiency and rentability of undertaking industrial and public
institutions. Saving energy does not mean lowering the efficiency of business
processes or lowering the standard of living, but as an investment in better
performance and a cleaner environment.
Elen has the experience, knowledge and calculator on this subject to help you
successfully with legal provisions and efficient use of lighting internal and external.

REFERENCAT
REFERENCES

Investitori: Neka Construction sh.p.k.

Investor: "Neka Construction" sh.p.k.

Përshkrimi i investimit:
Kompleksi banesor "Neka" ndodhet në lagjen "Ilir
Konushevci”

Description of investment:
Residential Building “Neka” is located in the neighborhood
“Ilir Konushevci”

Lokacioni: Besjanë

Location: Besjane

Viti: 2018

Year: 2018

Sipërfaqe: 14 000 m²

Area: 14 000 m²

Shërbimet e ofruara nga ne: Instalimi i materialeve për
sistemin elektro-energjetik në bazë të projektit të
arkitekturës dhe elektrikes.

Services offered by us: Electrical installations based on
architectural and electrical project.

Investitori: Kabashi Group sh.p.k.

Investor: Kabashi Group sh.p.k.

Përshkrimi i investimit:
Kompleksi banesor “Klara” në lagjen “MAT 1”

Description of investment:
Residential Building “Klara” is located in the neighborhood
“MAT1”

Lokacioni: Prishtinë

Location: Prishtine

Viti: 2018

Year: 2018

Sipërfaqe: 4 000 m²

Area: 4 000 m²

Shërbimet e ofruara nga ne: Instalimi i materialeve për
sistemin elektro-energjetik në bazë të projektit të
arkitekturës dhe elektrikes.

Services offered by us: Electrical installations based on
architectural and electrical project.

Investitori: InOn sh.p.k.

Investor: InOn sh.p.k.

Përshkrimi i investimit:
Kompleksi banesor “InOn” në lagjen e “Muhaxherëve”

Description of investment:
Residential Building “In On” is located in the neighborhood
“Muhaxher”

Lokacioni: Prishtinë

Location: Prishtine

Viti: 2018

Year: 2018

Sipërfaqe: 8 500 m²

Area: 8 500 m²

Shërbimet e ofruara nga ne: Instalimi i materialeve për
sistemin elektro-energjetik në bazë të projektit të
arkitekturës dhe elektrikes.

Services offered by us: Electrical installations based on
architectural and electrical project.

Investitori: Eling sh.p.k.

Investor: Eling sh.p.k.

Përshkrimi i investimit:

Description of investment:
Building of OnGrid solar photovoltaic land

Ndërtimi i parkut solar OnGrid

Lokacioni: Pejë

Location: Peje

Viti: 2018

Year: 2018

Kapaciteti: 440 kWp

Capacity: 440 kWp

Shërbimet e ofruara nga ne: Furnizimi dhe instalimet
elektrike bazuar në projektin Instalimi i paneleve solare,
invertorëve dhe shërbimeve që lidhen me specifikimet
teknike të sistemeve solare.

Services offered by us: Installation of solar panels, inverters
and other services related to the technical specifications of
photovoltaic solar systems.

Investitori: Doni Fruits sh.p.k.

Investor: Duni Fruits sh.p.k.

Përshkrimi i investimit:

Description of investment:
Photovoltaic solar panels in the enterprise “Doni Fruits”

Panele solare në ndërmarjen “Doni Fruits”

Lokacioni: Ferizaj

Location: Ferizaj

Viti: 2018

Year: 2018

Kapaciteti: 50 kWp

Capacity: 50 kWp

Shërbimet e ofruara nga ne: Furnizimi dhe instalimet
elektrike bazuar në projektin Instalimi i paneleve solare,
invertorëve dhe shërbimeve që lidhen me specifikimet
teknike të sistemeve solare.

Services offered by us: Installation of solar panels, inverters
and other services related to the technical specifications of
photovoltaic solar systems.

Investitori: Redoni sh.p.k.

Investor: Redoni sh.p.k.

Përshkrimi i investimit:

Description of investment:
Residential Building “Redoni C-2.2” is located in the
neighborhood “Arberia”

Kompleksi banesor “Redoni C-2.2” gjendet në lagjen
“Arbëri”

Lokacioni: Prishtinë

Location: Prishtine

Viti: 2017

Year: 2017

Sipërfaqe: 11 000 m²

Area: 11 000 m²

Shërbimet e ofruara nga ne: Instalimi i materialeve për
sistemin elektro-energjetik në bazë të projektit të
arkitekturës dhe elektrikes.

Services offered by us: Electrical installations based on
architectural and electrical project.

Investitori: Binni sh.p.k.

Investor: Binni sh.p.k.

Përshkrimi i investimit:

Description of investment:
Show Room “Binni” is located in industrial area Veternik

Show Room “Binni” i cili gjendet në zonën industriale
Veternik.

Lokacioni: Prishtinë

Location: Prishtine

Viti: 2017

Year: 2017

Sipërfaqe: 9 000 m²

Area: 9 000 m²

Shërbimet e ofruara nga ne: Instalimi i materialeve për
sistemin elektro-energjetik në bazë të projektit të
arkitekturës dhe elektrikes.

Services offered by us: Electrical installations based on
architectural and electrical project.

Investitori: Studenti N.T.P.

Investor: Studenti N.T.P.

Përshkrimi i investimit:

Description of investment:
Business object IntereEX in Lipjan

Objekti afarist InterEX në Lipjan

Lokacioni: Lipjan

Location: Lipjan

Viti: 2017

Year: 2017

Sipërfaqe: 3 000 m²

Area: 3 000 m²

Kapaciteti: 40 kWp

Capacity: 40 kWp

Shërbimet e ofruara nga ne: Furnizimi dhe instalimet
elektrike bazuar në projektin arkitektonik e elektrik dhe
instalimi i sistemi fotovoltaik me kapacitet prej 40kWp.

Services offered by us: Supply and electrical installations
based on architectural and electrical project and installing
a photovoltaic system with a capacity of 40kWp.

Investitori: FERMERËT

Investor: THE FARMERS

Përshkrimi i investimit:

Description of investment:
Photovoltaic solar panels 5.0kWp up to 140.0kWp in
different farm within the territory of Kosovo.

Panele Solare Fotovoltaike nga 5.0kWp deri 40.0kWp në
ferma të ndryshme, brenda territorit të Kosovës.

Lokacioni: Komuna e prishtinës, Mitrovicës, Vushtrisë,
Viti, Suharekë, Deçan, Pejë, Kamenicë dhe Podujevë.
Viti: 2017

Location: Municipality of Prishtina, Mitrovica, Vushtrri, Viti,
Suhareka, Decan, Peja, Kamenica and Podujevo.
Year: 2017

Kapaciteti: 160 kWp

Capacity: 160 kWp

Shërbimet e ofruara nga ne: Instalimi i paneleve solare,
invertorëve dhe shërbime tjera që lidhen me specifikimet
teknike të sistemeve solare fotovoltaike.

Services offered by us: Installation of solar panels, inverters
and other services related to the technical specifications of
photovoltaic solar systems.

Investitori: Klinika Amerikane

Investor: American Clinic

Përshkrimi i investimit:
Klinika Amerikane gjendet në zonën industriale Veternik

Description of investment:
American Clinic is located in the industrial area Veternik

Lokacioni: Prishtinë

Location: Prishtinë

Viti: 2016

Year: 2016

Sipërfaqe: 3 000 m²

Area: 3 000 m²

Shërbimet e ofruara nga ne: Furnizimi dhe instalimi i
materialeve për sistemin elektro-energjetik në bazë të
projektit të arkitekturës dhe elektrikes.

Services offered by us: Supply and electrical installations
based on architectural and electrical project.

Investitori: Kinemaja CINEPLEXX

Investor: Cinema CINEPLEXX

Përshkrimi i investimit:
Rrjeti i gjashtë sallave të kinemasë Cineplexx me
teknologjinë më të re të fotografisë dhe zërit, në Albi Mall.

Description of investment:
Network of six Cineplexx cinema halls with new
technology of picture and sound, in Albi Mall.

Lokacioni: Prishtinë

Location: Prishtine

Viti: 2016

Year: 2016

Sipërfaqe: 1 000 m²

Area: 1 000 m²

Shërbimet e ofruara nga ne: Furnizimi dhe instalimi i
materialeve për sistemin elektro-energjetik në bazë të
projektit të arkitekturës dhe elektrikes.

Services offered by us: Supply and electrical installations
based on architectural and electrical project.

Investitori: FERMERËT

Investor: THE FARMERS

Përshkrimi i investimit:
Panele Solare Fotovoltaike nga 3.0kWp deri 15.0kWp në
ferma të ndryshme brenda territorit të Kosovës.

Description of investment:
Photovoltaic solar panels 3.0kWp up to 15.0kWp in
different farm within the territory of Kosovo.

Lokacioni: Prishtinë, Mitrovicë, Vushtrri, Gjakovë, Deçan,
Istog, Pejë, Ferizaj, Gjilan, Shtime dhe Podujevë.

Location: Prishtine, Mitrovice, Vushtrri, Gjakove, Decan,
Istog, Peje, Ferizaj, Gjilan, Shtime and Podujeve.

Viti: 2016

Year: 2016

Kapaciteti: 100 kWp

Capacity: 100 kWp

Shërbimet e ofruara nga ne: Instalimi i paneleve solare,
invertorëve, kabllove dhe shërbime tjera që lidhen me
specifikimet teknike të sistemeve solare fotovoltaike.

Services offered by us: Installation of solar panels,
inverters, cables and other services related to the
technical specifications of photovoltaic solar systems.

Investitori: IADK

Investor: IADK

Përshkrimi i investimit:
Sisteme Fotovoltaike Solare 1.0 kWp

Description of investment:
Photovoltaic Solar Panels 1.0 kWp

Lokacioni: Junik dhe fshatrat Ratishtë e Ulët,
Prekolluk, Isniq të komunës së Deçanit.

Location: Junik and villages Ratishtë e Ulët, Prekolluk,
Isniq at Municipality of Deçanit.

Viti: 2016

Year: 2016

Kapaciteti: 5.0 kWp

Capacity: 5.0 kWp

Shërbimet e ofruara nga ne: Instalimi i pesë sistemeve
me energji Diellore për nevoja të bujqve në rrethinën e
Deçanit.

Services offered by us: Installation of five solar power
systems for the needs of farmers in the region of Decan.

Investitori: Tiki Design

Investor: Tiki Design

Përshkrimi i investimit:
Objekti Show Room “Tiki Design” gjendet në zonën
industriale Fushë Kosovë

Description of investment:
Show Room “Tiki Design” is located in industrial area
Fushe Kosove

Lokacioni: Fushë Kosovë

Location: Fushe Kosove

Viti: 2015

Year: 2015

Sipërfaqe: 550 m²

Area: 550 m²

Shërbimet e ofruara nga ne: Instalimi i materialeve
për sistemin elektro-energjetik në bazë të projektit
të arkitekturës dhe elektrikes.

Services offered by us: Electrical installations based
on architectural and electrical project.

Investitori: Buçaj sh.p.k.

Investor: Bucaj sh.p.k

Përshkrimi i investimit:
Objektit administrativ “Bucaj” sh.p.k. gjendet në
zonën industriale Fushë Kosovë

Description of investment:
Administration building “Bucaj” sh.p.k. is located in
industrial area Fushe Kosove

Lokacioni: Fushë Kosovë

Location: Fushe Kosove

Viti: 2015

Year: 2015

Sipërfaqe: 5 000 m²

Area: 5 000 m²

Shërbimet e ofruara nga ne: Instalimi i materialeve
për sistemin elektro-energjetik në bazë të projektit
të arkitekturës dhe elektrikes.

Services offered by us: Electrical installations based
on architectural and electrical project.

Investitori: Buçaj sh.p.k.

Investor: Buçaj sh.p.k.

Përshkrimi i investimit:
Ndërtesa e administratës “Buçaj” sh.p.k. gjendet në
fashatin Suhodoll.

Description of investment:
Administration Building“Buçaj” sh.p.k. is located in
the Suhodoll village.

Lokacioni: Prishtinë

Location: Prishtine

Viti: 2015

Year: 2015

Sipërfaqja: 23 000 m²

Area: 23 000 m²

Shërbimet e ofruara nga ne: Instalimi i materialeve
për sistemin elektro-energjetik në bazë të projektit të
arkitekturës dhe elektrikes.

Services offered by us: Electrical installations based
on architectural and electrical project.

Investitori: KURP Prishtina

Investor: KURP Prishtina

Përshkrimi i investimit:
"Furnizimi i Komunës në ujë dhe kanalizim në
Prishtinë Ndërtimi i fabrikës së ujësjellësit"
Komponenti 1- Faza III

Description of investment:
“Municipal Water Supply and Sewage Disposal in
Prishtina Phase III – Component 1
Construction of Water Transport Facilities”

Lokacioni: Prishtinë

Lokcation: Prishtine

Viti: 2015

Year: 2015

Gjatësi: 13 km

Length: 13 km

Shërbimet e ofruara nga ne: Furnizimi dhe instalimi
i materialeve elektrike për linjën kabllovike 10/20kV.

Services offered by us: Supply and installation of
electrical materials for cable line 10 / 20kV.

Investitori: LESNA sh.p.k.

Investor: LESNA sh.p.k.

Përshkrimi i investimit:
Kompleksi banesor“Blerti”gjendet në lagjjën Kalabri

Description of investment:
Residential building“Blerti”is located at Kalabria
neighborhood

Lokacioni: Prishtinë

Location: Prishtine

Viti: 2015

Year: 2015

Sipërfaqe: 10 000 m

2

Shërbimet e ofruara nga ne: Furnizimi i materialeve
elektrike si dhe furnizimi dhe instalimi i transformatorit
të energjisë 10 kV (20) /0.4 me kapacitet prej 1600 kVA.

Area: 10 000 m

2

Services offered by us: Supply of electrical material
and supply and installation of power transformer
type 10(20)/0.4 kV with capacity of 1600 kVA.

Investitori: Medical Royal sh.p.k.

Investor: Royal Medical sh.p.k.

Përshkrimi i investimit:
Spitali Evropian Ortopedik“Royal Mdical”gjendet në
zonën industriale Veternik

Description of investment:
European Orthopedic Hospital “Royal Medical”is located
in the industrial area Veternik

Lokacioni: Prishtinë

Location: Prishtine

Viti: 2015

Year: 2015

Sipërfaqja: 2 000 m²

Area: 2 000 m²

Shërbimet e ofruara nga ne: Furnizimi dhe instalimi i
materialeve për sistemin elektro-energjetik në bazë të
projektit të arkitekturës dhe elektrikes.

Services offered by us: Supply and electrical installations
based on architectural and electrical project.

Investitori: FERMERËT

Investor: THE FARMERS

Përshkrimi i investimit:
Panele Solare Fotovoltaike nga 2.0kWp deri 8.0kWp në
ferma të ndryshme brenda territorit të Kosovës.

Description of investment:
Photovoltaic solar panels 2.0kWp up to 8.0kWp in
different farm within the territory of Kosovo.

Lokacioni: Prishtinë, Mitrovicë, Vushtrri, Gjakovë, Istog, Ferizaj.

Location: Prishtine, Mitrovice, Vushtrri, Gjakove, Istog, Ferizaj.

Viti: 2015

Year: 2015

Kapaciteti: 60 kWp

Capacity: 60 kWp

Shërbimet e ofruara nga ne: Instalimi i paneleve solare,
invertorëve, kabllove dhe shërbime tjera që lidhen me
specifikimet teknike të sistemeve solare fotovoltaike.

Services offered by us: Installation of solar panels,
inverters, cables and other services related to the technical
specifications of photovoltaic solar systems.

Investitori: BINNI sh.p.k.
Përshkrimi i investimit:
Sistemi i rrufepritësit në dy fabrikat, fabrikën
ekzistuese dhe fabrikën e re, në Dumnicë e Ultë.

Investor: BINNI sh.p.k.
Description of investment:
Lightning protection system in two factories, the existing
factory and the new factory, in Dumnice e Ulte.

Lokacioni: Vushtrri

Location: Vushtrri

Viti: 2014

Year: 2014

Shërbimet e ofruara nga ne: Instalimi dhe matjet e sitemit të
Tokëzimit dhe Rrufepritësit, si dhe montimi i trupave ndriçues:
- Reflektorëve për ndriçimin e reklamës së fabrikës si dhe

Services offered by us: Performed works are carried out on
the installation and measurements of Earthing system &
Lightning protection system and installation of fixture light:

- Spot trupat ndriçues në hapsirat e show room-it

- Lamp for illumination of advertising factory and
- Spot lights in the premises show room's factory

Investitori: FERMERËT

Investor: FARMERS

Përshkrimi i investimit:
Panele Solare Fotovoltaike 2.5kWp, 3.0kWp deri
6.00kWp në ferma të Mitrovicës dhe Skenderajit

Description of investment:
Photovoltaic solar panels 2.5kWp, 3.0kWp up to
6.00kWp in Municipality of Mitrovica and Skenderaj

Lokacioni: Krasmirovc, Ternovc, Klinë e Mesme, Klinë
Epërme, Ticë dhe Prekaz.

Location: Krasmirovc, Ternovc, Kline e Mesme, Kline
Eperme, Tice and Prekaz.

Viti: 2014

Year: 2014

Kapaciteti: 20 kWp

Capacity: 20 kWp

Shërbimet e ofruara nga ne: Instalimi i paneleve solare,
invertorëve, kabllove dhe shërbime tjera që lidhen me
specifikimet teknike të sistemeve solare fotovoltaike.

Services offered by us: Installation of solar panels,
inverters, cables and other services related to the
technical specifications of photovoltaic solar systems.

Investitori: Ontexi Construction sh.p.k.

Investor: Ontexi Construction Sh.p.k.

Përshkrimi i investimit:

Description of investment:

Kompleksi banesor Ontexi 2 dhe 3 gjendet në lagjen “Bregu
i Diellit”afër shkollës fillore “Ismail Qemajli”

Residential building Ontexi 2&3 is located in “Bregu i Diellit"
neighborhood near the primary school "Ismail Qemajli"

Lokacioni: Prishtinë

Lokacioni: Prishtine

Viti: 2013/2014

Year: 2013/2014

Sipërfaqe: 22 500 m²

Area: 22 500 m²

Shërbimet e ofruara nga ne: Furnizimi dhe instalimi i
materialeve për sistemin elektro-energjetik në bazë të
projektit të arkitekturës dhe elektrikës. Është instaluara
transformatori i energjisë me kapacitet 2x630kVA.

Services offered by us: Supply and electrical installations
based on architectural and electrical project. Power
transformer is installed for the facility based on electricity
consumption with 2x630 kVA capacity.

Investitori: Marigona Residence

Investor: Marigona Residence

Përshkrimi i investimit:
Tri shtëpi banimi në Lagjen Marigona

Description of investment:
Three residential house in “Marigona”neighborhood

Lokacioni: Prishtinë

Location: Prishtine

Viti: 2014

Year: 2014

Sipërfaqe: 1 200 m

2

Shërbimet e ofruara nga ne: Furnizimi dhe instalimi i
materialeve për sistemin elektro-energjetik në bazë
të projektit të arkitekturës dhe elektrikës.

Area: 1 200 m

2

Services offered from us: Supply and electrical
installations based on architectural and electrical project.

Investitori: Komisioni Evropian

Investor: European Commission

Përshkrimi i investimit:
Ndërtesat e reja komunale në Ranilug dhe Graçanicë

Description of investment:
The new municipal buildings in Ranilug and Gracanic

Lokacioni: Graçanicë 2014, Ranilug 2013

Location: Gracanica 2014, Ranilug 2013

Sipërfaqe: 1 300 m

2

Shërbimet e ofruara nga ne: Furnizimi dhe instalimi
i materialeve për sistemin elektro-energjetik në
bazë të projektit të arkitekturës dhe elektrikës.

Area: 1 300 m2
Services offered by us: Supply and electrical installations
based on architectural and electrical project.

Investitori: Komisioni Evropian

Investor: European Commission

Përshkrimi i investimit:
Ndërtesa komunale në Viti

Description of investment:
The municipal building of Viti

Lokacioni: Viti

Location: Viti

Viti: 2014

Year: 2014

Sipërfaqe: 2 200 m

2

Shërbimet e ofruara nga ne: Furnizimi dhe instalimi
i materialeve për sistemin elektro-energjetik në
bazë të projektit të arkitekturës dhe elektrikës

Area: 2 200 m

2

Services offered by us: Supply and electrical installations
based on architectural and electrical project.

Investitori: Fondacioni për mbrojtjen
e kafshëve ”VIER PFOTEN Kosova”

Investor: Foundation for the protection
of animals "VIER PFOTEN Kosova

Përshkrimi i investimit:
Parku i arinjëve afër liqenit të Badovcit

Description of investment:
Bears Park near Lake Badovc

Lokacioni: Prishtinë

Location: Prishtine

Viti: 2013

Year: 2013

Shërbimet e ofruara nga ne: Furnizimi dhe instalimi i
sistemit për kontrollimin e lëvizjes së lirë të arinjëve
brenda parkut-rrethoja elektrike e ndarë në gjashtë zona e
kontrolluar me tension për goditje shokuese ndaj kafshëve.

The services offered by us: Supply and installation of the
electric fence system to creating a high security space
divided into six areas of special control voltage for shocking
blow to animals to control their movement in the park.

Investitori: ALBA Qeramika

Investor: ALBA Ceramics

Përshkrimi i investimit:
Objekti Afaristë “Alba Qeramika” gjendet në lagjen Arbana

Description of investment:
Business object“Alba Qeramika” is located in Arbana
neighborhood

Lokacioni: Prizren

Location: Prizren

Viti: 2013
Sipërfaqe: 3 000 m

Year: 2013
2

Shërbimet e ofruara nga ne: Furnizimi dhe instalimi i
materialeve për sistemin elektro-energjetik në bazë të
projektit të arkitekturës dhe elektrikës.

Area: 3 000 m

2

Services offered by us: Supply and electrical installations
based on architectural and electrical project.

Investitori: Komisioni Evropian

Investor: European Commission

Përshkrimi i investimit:
Salla e Sportit në Podujevë dhe Shkolla fillore Cërce

Description of investment:
The sport hall in Podujeve and elementary school in Cerce

Lokacioni: Cërce, Komuna Istog dhe Podujevë

Location: Cerce, Municipal of Istog and Podujeve

Viti: 2011

Year: 2011

Sipërfaqe: 3 600 m

2

Shërbimet e ofruara nga ne: Furnizimi dhe instalimi
i materialeve për sistemin elektro-energjetik në
bazë të projektit të arkitekturës dhe elektrikës.

Area: 3 600 m

2

Services offered by us: Supply and electrical installations
based on architectural and electrical project.

Investitori: Ontexi Construction sh.p.k.

Investor: Ontexi Construction sh.p.k.

Përshkrimi i investimit:
Kompleksi banesor Ontexi 1 gjendet në lagjen “Bregu i
Diellit” afër shkollës fillore “Ismail Qemajli”

Description of investment:
Residential building Ontexi 1 is located in "Bregu i Diellit"
neighborhood near the primary school "Ismail Qemajli"

Lokacioni: Prishtinë

Lokacioni: Prishtinë

Viti: 2011

Year: 2011

Sipërfaqe: 13 000 m²

Area: 13 000 m²

Shërbimet e ofruara nga ne: Furnizimi dhe instalimi i
materialeve për sistemin elektro-energjetik në bazë projektit
dhe arkitekturës dhe elektrikës. Është instaluar transformatori
i enegjisë elektrike me kapacitet 630kVA dhe gjeneratori me
fuqi 110kVA.

Services offered by us: Supply and electrical installations
based on architectural and electrical project. Power
transformer is installed with 630kVA capacity and the
generators 110kVA power.

Investitori: NIC Holding

Investor: Nic Holding

Përshkrimi i investimit:
“NIC lagjja” gjendet në fshatin Çagllavicë

Description of investment:
“NIC neighborhood” is located in Caglavica village

Lokacioni: Prishtinë

Lokacioni: Prishtinë

Viti: 2010

Year: 2010

Sipërfaqe: 6 000 m²

Area: 6000 m²

Shërbimet e ofruara nga ne: Furnizimi dhe instalimi i
materialeve për sistemin elektro-energjetik në bazë projektit
dhe arkitekturës dhe elektrikës.

Services offered by us: Supply and electrical installations
based on architectural and electrical project.

DISA NGA
PROJEKTIMET E FUNDIT

SOME OF OUR
ELECTRICAL DESIGNS

- Trema–Strabag–Linja

- Trema-Strabag–Line

- Arta–Tex

- Arta–Tex

- Ontexi 3

- Ontexi 3

- Alba Qeramika

- Alba Ceramic

- Kompleksi banesor–Ferizaj

- Residential Complex–Ferizaj

- Parku i arinjëve

- Bear Park

- Shtëpi–Lagja Marigona

- House– Marigona Locality

- Show Room –Ontexi Mont

- Show Room–Ontexi Mont

Informacione të stafit
Staff Information

4
1
15
2

Inxhinier të elektroteknikës
Electrical Engineers
Inxhinier të elektronikës
Electronics engineer
Teknik të elektroteknikës
Electrical technicians
Punëtorë të ndërtimit
ConstructionWorkers

3
5
30

Menaxhment
Management
Administratë
Administration
Numri i përgjithshëm i të
punësuarëve
Total number of employees

Kompania Elen është
certifikuar nga TUV Austria
me ISO 9001
Elen company is certified
by TUV Austria ISO 9001

FAKTE
FACTS

25

150

vite eksperience në fushën
e elektro-energjetikës
years of experience in the field
of Power Systems

projekte të realizuara
gjatë këtyre viteve
projects completed
during these years

30

200.000

persona staf profesional
professional staff

metra katror projekte të realizuara
square meters of realized projects

PARTNERËT

PARTNERS

KLIENTËT

CLIENTS

Germany | Elen GmbH
Max-Kölges Str.15, 45468 Mülheim an der Ruhr
Tel: +49 911 28707 164 | Mob: +49 157 51516 333
info@elen-ks.com | www.elen-ks.com

Kosovë | Elen n.t.sh.
Rr. ”Sheqir Dulahi“ p.n. 10000 Prishtinë
Tel: +383(0) 220 563 | Mob: +383 (0) 44 169 156
info@elen-ks.com | www.elen-ks.com

